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                               Novos embaixadores da ESTM
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Almoço de acolhimento aos estudantes de
programas de mobilidade

Politécnico de Leiria certifica 32 embaixadores da
ESTM
    A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do

Politécnico de Leiria certificou 32 novos embaixadores da Escola –
estudantes oriundos de programas de mobilidade – num almoço,
confecionado e servido pelos estudantes de 2.º ano da licenciatura
em Gestão, Restauração e Catering, no restaurante do Hotel-Escola.
«Ser um embaixador da ESTM é levar a experiência da mobilidade e
partilhar com todos», salienta Sérgio Leandro, subdiretor da Escola.

   «Poder realizar um programa de mobilidade é uma experiência
única e gratificante, quer seja a nível académico, profissional ou
pessoal. Esta experiência poderá ser traduzida tanto no crescimento
pessoal e intelectual, como no conhecimento de novas tecnologias,
línguas, novos métodos de trabalho e tecnologias, mas também
numa maior abertura no campo da empregabilidade, numa maior
capacidade de adaptação, flexibilidade, autonomia e iniciativa,
permitindo alargar horizontes, e contribuindo assim para promover a
diversidade cultural, linguística e educacional», explica Sérgio
Leandro.

    Os subdiretores da ESTM, Sérgio Leandro e Sérgio Araújo,
reconheceram oficialmente os novos embaixadores da ESTM com a
entrega de um diploma.
«É um momento marcante para a ESTM e atesta o significado
académico dos estudantes em programas de mobilidade nesta
Escola», reconhece Sérgio Araújo, subdiretor da ESTM do
Politécnico de Leiria. «Vamos dar continuidade a esta iniciativa, que
se assume como um espaço aberto e atento às novas exigências da
cooperação internacional, convictos de que a internacionalização
deverá também estar alicerçada na integração.»

    Fonte: Midlandcom
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